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Sissejuhatus 

Ohtu küla metsast 

 
Keila ja Vasalemma vahel paikneva Ohtu küla keskel kasvava metsatüki põline nimetus on Pihu 
mets. Pea kolmekümne nelja hektariliselt metsatükilt leiab nii kuuse-, männi- kui haavasalusid, 
samuti kena kaasiku ja tammiku. Lisaks kasvab puurindes saari, vahtraid, jalakaid, remmelgaid 
ja sarapuid, põõsarindes kuslapuid ja teisi liike. Ümbritsetud on metsatükk põldudega. 
 
Pihu metsa näol on tegemist peale 1967. aasta tormi põhjustatud hävingut looduslikult tagasi 
kasvanud segametsaga, mistõttu on puistute täius või liitus enamasti ebaühtlane, nagu ka 
nende vanus ja koosseis. Teatud määral esineb juurepessi ja haavataeliku kahjustusi.  
 
Mets on kuklasepesi täis. Kohalike sõnul kasvab seal käpalisi, elutsevad kakud, kanakullid, 
roherähnid ja teised looduskaitsealused liigid. Keskkonnaameti andmebaasis pole ühtegi 
nendest liikidest registreeritud. Tegemist on armastatud marja- ja seenemetsaga nii kohalike 
elanike kui kaugema kandi inimeste seas. 
 
Riigimetsa Majandamise Keskus pole Pihu metsas lageraieid kavandades tunnistanud, et 
majandusliku kuusepalgimetsa asemel on tegemist viimase 50 kuni 100 aasta jooksul 
looduslikult kujunenud kooslusega. Mets pakub arvukalt elupaikasid mitmesugustele liikidele 
ning täidab samal ajal nii kohalike kui kaugema piirkonna elanike virgestusmetsa funktsioone. 

 

 

Sündmuste kronoloogia 

2018: konarlik algus 

 2018. aasta kevadel sattus Ohtu elanik Anu Aug Pihu metsa serval toimuvatele 
raadamistöödele ja pöördus kohe valla poole. Vald ei osanud muud öelda, kui et tööde 
eest vastutab RMK, suunates Anu riigimetsa majandajate jutule. 

 RMK väitis alguses samuti, et nad ei tea asjast midagi (seda valet on metsaülem 
Jürgen Kusmin hiljem üles filmitud kaasamiskoosolekul ka üldsõnaliselt tunnistanud). Kui 
kohalik elanik lubas politseisse helistada, teavitamaks ametivõime ebaseaduslikest 
metsatöödest, siis võttis temaga ühendust RMK Lääne-Harju metsaülem Jürgen 
Kusmin. Metsaülem ütles, et käimas on raadamistööd, mida tehtavat “metsatee 
ristumiskoha korrastamiseks maanteega”. 

 Praeguseks on raadatud alale rajatud lai kruusapõhjaga ringtee, kuna varem asus 
seal lihtsalt tavaline metsatee, mida kasutasid eelkõige seenelised ja marjulised. 
Autodega sõidavad sellel teel harva vaid mõned kohalikud inimesed, kes metsatee 



muutmist laiaks kruusapõhjaga ringteeks pole soovinud ega ka oodanud. On ilmne, et 
tegemist on sealsamas kasvava Pihu metsa raiumise järgseks puidu väljaveoks 
mõeldud laoplatsiga. 

 Tee, mida RMK raadamise läbiviimisel kasutas, sõideti täiesti kasutuskõlbmatuks. 
Kuna kohalikke töödest eelnevalt ei teavitatud, siis tekkis teed igapäevaselt 
kasutatavatel majapidamistel tõsine avariiolukord. Tee tehti korda alles tungivate 
kaebuste järel elaniku poolt, kellel polnud võimalik enam hoovilt välja sõita. 

 Raadamistööde käigus sõitsid tööde tegijad sodiks kaks kuklasepesa, millest 
kohalik elanik informeeris nii RMK-d kui Keskkonnainspektsiooni. Kohal käinud 
Keskkonnainspektsiooni esindaja ütles, et neil pole voli töid peatada. Küll tegi 
inspektsioon RMK-le ettekirjutuse, et riigimetsa majandajad teisaldaksid allesjäänud osa 
kuklasepesadest. Pärast inspektsiooni ettekirjutust viidi uude kohta see osa pesadest, 
mis kuklaste eluasemetest korduva üle sõitmise järel oli alles jäänud, eelkõige nende 
maa-alune osa. 

 Kui Anu sai asja uurimise käigus teada, et Pihu mets plaanitakse lagedaks raiuda, 
siis pöördus naine Ohtu Külaseltsi poole. Külaselts tegi 2018. aasta novembris RMK-le 
teemakohase pöördumise ja metsaülem Jürgen Kusmin tuli samal kuul kohale, andes 
seltsi liikmetele Anu kinnitust mööda mõista, et kohalikud võivad küll pöördumisi teha, 
aga Pihu metsa lageraie olevat juba ära otsustatud. RMK olevat nõus teostama avaliku 
huvi täitmiseks lageraied pikema ajaperioodi jooksul – teiste sõnadega raiuma korraga 
lagedaks väiksema osa alast, kui algselt plaaniti –, aga kokkuvõttes kavatsetavat 
lagedaks raiuda algsete plaanidega võrreldes sama suur ala. 

 Kohalik elanik Anu Aug soovis RMK metsaülemale Jürgen Kusminile näidata, et Pihu 
mets ei ole kuusik, vaid variatiivne segamets, kus kuused on pigem vähemuses ning 
tegemist on eelkõige rekreatiivse loodusmaastiku, aga mitte majanduspuistuga. Kusmin 
tegi Anu pealekäimisel koos kohalike elanikega metsale ka ringi peale ning käigu 
tagajärjel märkis RMK väidetavalt ära kohalike poolt kasutatavad rajad. 

  

2019: kogukond võtab EMA-ga ühendust 

 2019. aasta suvel pöördus Anu Aug Eesti Metsa Abiks (EMA) aktiivi poole, et Pihu 
metsi ähvardava lageraie eest kaitsta. EMA toimkond hakkas kohalike tunnistusi 
koguma ning olukorda kaardistama. 

 Septembri lõpus pöördus EMA Lääne-Harju vallavalitsuse poole kaebusega, et RMK 
ei ole kaasanud kohalikku Ohtu kogukonda Pihu metsa majandamise kavadesse, 
rikkudes sellega kohalike elanike õigusi oma elukeskkonna arengus kaasa rääkimisel.  

 26. septembril 2019 reageeris Lääne-Harju vallavalitsus EMA kaebusele. 
Vallavanem Jaanus Saati esialgse vastuse järgi olevat RMK Ohtu kogukonda kohaliku 
külaseltsi läbi nõuetekohaselt kaasanud: MTÜ Ohtu Külaselts esindaja teavitas Lääne-
Harju Vallavalitsust, et RMK esindajad on kogukonnaga ühendust võtnud ning kaasanud 
nad majanduskava väljatöötamise protsessi. Täpsemalt on kogukonna esindaja ja RMK 
Lääne-Harjumaa metsaülem kohapeal kohtunud, et läbi käia ja märgistada kohalike 
poolt kasutatavad käiguteed ja -rajad, et vältida majandamise tulemusena ala 
rekreatiivse väärtuse langust. Lisaks lepiti kokku Pihu metsa majandamise iseloomus, 
täpsemalt raielankide suuruses, paiknemises ning majandamise ajalises kestvuses 
(Lääne-Harju vallavalitsus, 26.09.2019, Pihu metsa majandamisest, vastus Eesti Metsa 
Abiks kaebusele). 



 Ohtu küla elanike sõnul (Anu Aug jt) oli vallavanema poolt viidatud „nõusolek“ 
üksikute MTÜ Ohtu Külaseltsi juhatuse liikmete arvamus, mis ei ühti valdava osa elanike 
seisukohaga Pihu metsa majandamise küsimuses. Augi väidet kinnitab ka hilisemalt läbi 
viidud allkirjade kogumise aktsiooni käigus kohalikust kogukonnast kokku kogutud 
allkirjade suur hulk. 

 Oktoobri algul alustasid Ohtu elanikud nii käsitsi (kohaliku kogukonna ringis) kui 
interneti teel (üle kogu Eesti) allkirjade kogumist Pihu metsa lageraiega majandamise 
vastu. Lisaks alustas kohalik kogukond juriidilise kehandi MTÜ Ohtu Loodusselts 
loomist. 

 14. oktoobril tegi Eesti Metsa Abiks RMK-le ja Lääne-Harju vallavalitsusele kohalike 
elanike nimel pöördumise, andmaks teada, et Ohtu küla elanikud alustasid allkirjade 
kogumist petitsioonile, mille eesmärgiks on säilitada Pihu mets. Pöördumises selgitati, et 
külaelanikud ei ole rahul, et MTÜ Ohtu Külaseltsi juhatus on võtnud vastu otsuseid ilma 
kogukonna aruteluta ja andnud nõusoleku lageraieks Pihu metsas. Külaelanike sõnul ei 
ole seltsi juhatus mitme aasta jooksul avalikkusele vajalikku informatsiooni edastanud, 
kaasamata külaelanikke ja koguni seltsi enda liikmeid kogukonna arvamuse 
väljakujundamisse. 

 24. oktoobril 2019 kohtus RMK kohalike elanikega, kes olid selleks hetkeks ametlikult 
asutanud MTÜ Ohtu Loodusselts, Pihu metsa serval, et informeerida kohalikke sellest, 
kuidas ja millal RMK raiuda tahab. Kohalikud elanikud olid raietele täielikult vastu, leides, 
et tegemist on kõrge kultuurilise väärtusega, nii lähema kui kaugema kandi inimeste 
poolt aktiivselt kasutatava virgestusmetsana. Kohalikud tegid ettepaneku, et kohtumise 
hetkest alates antakse Pihu metsale aasta aega raiemoratooriumi, millise aja jooksul 
jõuab kogukond tellida omapoolsed ekspertiisid ja teha ettepanekud Pihu metsa 
majandamiseks ning hoidmiseks. 

 Üle anti ka kohaliku metsa kaitseks algatatud petitsioon ja käsitsi Ohtu 
kogukonnast kogutud allkirjad. Mõne nädalaga oli käsitsi allkirja andnud üle 
mitmesaja kohaliku elaniku, moodustades olulise osa kohalike populatsioonist. RMK ei 
soovinud kohalike ettepanekute üle arutleda, surudes peale juba eelnevalt RMK 
siseringis kokku pandud majandamiskava, mis näeb ette Ohtu metsade lageraietega 
majandamist (seda kinnitavad ka pöördumise esitaja valduses olevad 
videojäädvustused). Lääne-Harju vallavalitsuse esindaja toetas kohalikku kogukonda. 
Laiali mines jäi lõpliku kokkuleppe sõlmimine lahtiseks, sest RMK ei soovinud kohalike 
elanike kompromissettepanekule (anda kohalikule kogukonnale aasta aega Pihu metsa 
loodus- ja kultuuriväärtuste kaardistamiseks) järele anda. 

 29. novembril allkirjastab RMK lõpuks MTÜ Ohtu Loodusseltsi koostatud ja Lääne-
Harju vallavalitsuse poolt juba allkirjastatud protokolli. Eelnevalt on riigimetsa 
majandajad kuu aega vaielnud selle üle, missugune peaks olema protokolli sisu ja 
sellega saavutatav kokkulepe. Lepitakse kokku, et 2020. aasta aprilli planeeritud raieid 
ei teostata ning edasiste kavade koostamisse kaasatakse Ohtu küla elanikud peale 
nendepoolsete ettepanekute, sh sõltumatu eksperdi poolt koostatud Pihu metsa 
majandamiskava valmimist ja RMK-le tutvustamist hiljemalt 2020. aasta 1. oktoobriks. 

 EMA-le teadaolevalt on MTÜ Ohtu Loodusselts leidnud kvalifitseeritud 
metsakorraldaja, kellega ühistöös kohalikele elanikele sobiv metsamajandamiskava 
koostada. Kohalike elanike esindajad ei soovi lageraieid, vaid soovivad, et Pihu metsa 
majandamisel ja hoidmisel saaks aluseks metsa loodus- ja rekreatiivsete väärtuste 
hoidmine, aga mitte nende tööstuses kasutusele võtmine. 

 Hetkel pole teada, kas RMK kohalike ettepanekutega arvestab või heidetakse need 
peale raiemoratooriumi lõppemist kõrvale, et hakata uuesti peale suruma juba valmis 
mõeldud lageraiekavasid. 

http://eestimetsaabiks.emaliikumine.ee/wp-content/uploads/2019/10/Pihu_metsa_allkirjakogumisleht2019.pdf
https://petitsioon.ee/paastame-ohtu-metsa-rmk-lageraiest
https://petitsioon.ee/paastame-ohtu-metsa-rmk-lageraiest
http://eestimetsaabiks.emaliikumine.ee/wp-content/uploads/2019/10/P%C3%B6%C3%B6rdumine_Pihu_metsa_kaitseks2019-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=aC97TVgto44&t=632s


 

Eesti Metsa Abiks kaitseb kohalike õigust laialdases rekreatiivses kasutuses oleva 
külametsa alternatiivsele majandamiskavale. Leiame, et hetkel on Ohtu kogukonna FSC 
nõuetele vastav kaasamine Riigimetsa Majandamise Keskuse poolse puuduliku 
valmisoleku tõttu ohustatud, vajades seepärast kõrgendatud tähelepanu vastutavate 
järelvalveorganite poolt. 

 

 

Kõrgendatud tähelepanu vajadusest RMK ja Ohtu elanike vahelises 
kaasamisprotsessis 

RMK pole kaasanud kohalikku kogukonda lugupidaval ja arvestataval viisil, nagu 
näitab ka eelnevalt esitatud sündmuste kronoloogia: 

 Kodanikele on esitatud valepõhjendusi algsete raadamistööde põhjenduste asjus, 
lisaks sellele on üritatud lageraiekavasid kogukonna selja taga läbi viia. 

 Kohtumistel pole sisuliselt arutatud kohalike seisukohta, mille järgi on Ohtu ehk 
Pihu metsa näol tegemist kogukonna seas laialt kasutatava virgestusmetsaga, kuhu 
lageraiemajandus ei sobi. 

 RMK on üritanud lageraiekavasid ebaausate võtetega läbi suruda. Seda näitas ka 
laiema kogukonna seljataga sõlmitud kokkulepe MTÜ Ohtu Külaselts juhatuse 
liikmetega, kes pidid justkui väljendama kohaliku kogukonna tahet lageraiekavade 
õigustamisel, kuigi tegelikult oli tegemist kitsas ringis langetatud otsusega. 

 2020. aasta 1. oktoobrini kestva raiemoratooriumi saavutamisel oli suur osa just 
Lääne-Harju vallavalitsuse toetusel kohalikele elanikele, kuna RMK seevastu 
soovis esialgsed plaanid külarahvale peale suruda kui juba saavutatud 
kompromissi. Selle tõenduseks on EMA valduses nii video- kui helisalvestised 
toimunud kohtumistest. 

 Eeltoodust johtuvalt on vajalik, et RMK-l oleks kindel kohustus kohalikke elanikke 
edaspidi nõuetekohaselt kaasata. Ainult niimoodi saab kohalik kogukond tagatise, et 
edasine protsess liigub FSC kaasamisnõuete kohaselt ning kohalike elanike 
ettepanekuid võetakse mõistlikul määral arvesse, mitte ei lükata neid lihtsalt jõuga 
kõrvale. 

 

 

RMK eksimused FSC kriteeriumite vastu Nepconi ajutisest 
metsamajandamise standardist Eestis 

 4.4.3 Suured ja keskmised MMO-d [metsamajandamise organisatsioonid]: MMO peab 
demonstreerima, et kohalike elanike ja huvigruppide kaebused, palved ja 



kommentaarid on arvesse võetud ja/või neile on vastatud majandustegevuste 
kavandamisel ja ellu viimisel. 

 Selgitus: RMK pole sisuliselt analüüsinud ega arvestanud kohaliku kogukonna 
argumentidega selles osas, miks Ohtu küla keskel asuvasse Pihu metsa 
lageraietega majandamine ei sobi. Kohalik kogukond on selgitanud metsa 
tähtsust vahetus ümbruses asuvatele majapidamistele, samuti laialdasemale 
kogukonnale, kes kasutavad metsa puhke- ja rekreatiiveesmärkidel, seenel ja 
marjul käimiseks. Tegemist on metsaalaga, mis on ümbritsetud põldudest. RMK 
pole kaalunud ka kohaliku kogukonna kompromissettepanekuid asendada 
lageraie mõne teise raieliigi, näiteks valikraiega (pöördumise esitajate valduses 
on seda kinnitav videomaterjal RMK ja kohaliku kogukonna kohtumisest Pihu 
metsa serval). 

 4.4.4 Suured ja keskmised MMO-d: Alad, millel on kohalikele elanikele eriline 
majanduslik, ökoloogiline, kultuuriline või hingeline väärtus peab kaardistama ning 
nende kaitseväärtused ja majandamisrežiim tuleb dokumenteerida. 

 Selgitus: Ohtu küla keskel asuval Pihu metsal on kohalikule kogukonnale 
rekreatiivne, sotsiaalmajanduslik, kultuuriline ja hingeline tähtsus, mida kohalik 
kogukond on RMK-le korduvalt väljendanud (seda kinnitab videomaterjal RMK ja 
kohaliku kogukonna kohtumisest Pihu metsa serval). Sellegipoolest soovib RMK 
majandada kõnealuseid metsasid lageraiega, pakkudes kohalikele võimalust vaid 
säilikpuude välja märkimiseks ning raiete teostamiseks esialgu planeeritust 
pikema ajavahemiku jooksul. Arvestamata jäetakse aga sellega, et 
lageraiemajandus on kõnealustes metsades kohaliku kogukonna jaoks 
vastuvõetamatu, kahjustades otseselt kogukonnale olulisi metsa väärtusi. RMK 
pole teinud midagi selleks, et kaardistada Pihu metsa ökoloogilise, kultuurilise ja 
hingelise väärtusega alasid, mida kohalik kogukond soovib hoida ja RMK-le ka 
tutvustada. Pihu metsa ökoloogiliste väärtuste kaardistamata jätmist näitab ka 
see, et RMK hävitas kohalike elanike tähelepanu äratanud raadamistööde käigus 
mitu kuklasepesa, väites, et nad polnud nendest teadlikud ega pannud neid 
tähele. 

 4.5.1 MMO peab tegema kõik mõistlikud jõupingutused, kohalike elanike tavaõigusi, 
omandit, ressursse või elatusallikaid mõjutava kahju vältimiseks ning õiglaseks 
hüvitamiseks. 

 Selgitus: RMK pole seda teinud ei plaanitavate lageraiete puhul ega ka juba 
tehtud töödega. Muu hulgas kinnitab seda tõsiasi, et Pihu metsa serval läbi 
viidud raadamistööde käigus muudeti kohaliku elaniku poolt kasutatav tee täiesti 
kasutuskõlbmatuks, mistõttu tekkis kohalikul elanikul, kes teed igapäevasel 
kasutab, tõsine avariiolukord. Tee tehti korda alles elaniku tungivate kaebuste 
järel. 

 2.3.2 MMO peab vaidluste lahendamisel rakendama meetmeid, mis tagavad 
osapoolte kaasamise sisulisel ja lugupidaval viisil 

 Selgitus: Kõnealuses protsessis on RMK esindajad kohaliku kogukonnaga 
korduvalt lugupidamatult käitunud, alates kohalikule kogukonnale valetamisest 
peale seda, kui kohalik elanik Pihu metsa külje all aset leidnud raadamistööde 
ajal RMK esindajaga ühendust võttis, kui kohaliku kogukonna selja taga kohaliku 
külaseltsi üksikute liikmete toel oma lageraiekavade kogukonna selja taga läbi 
surumine. Lugupidamatu oli ka RMK esindajate suhtumine kohaliku kogukonna 
esindajatesse 24.10.2019 Pihu metsa serval toimunud kaasamiskoosolekul, kus 
ei soovitud vähimalgi määral kohaliku kogukonnaga läbi rääkida, vaid ainult 
eelnevalt omavahel paika pandud lageraiekavasid läbi suruda (pöördumise 
esitajate käes on seda kinnitav videomaterjal toimunud kaasamiskoosolekust). 



 2.3.4 MMO peab üles näitama selget progressi vaidluste lahendamisel. 
 Selgitus: RMK esindajad ei ole protsessi käigus soovinud progressiivselt 

kohaliku kogukonnaga konsensust leida, vaid eelnevalt MMO siseringis kokku 
lepitud lageraiekavasid kaitsta. 

 5.5.2 MMO peab metsamajanduse planeerimise ja teostamise käigus arvestama 
aladega, mis on väärtuslikud puhkuseks, seente ja marjade korjamiseks ning jahiks. 

 Selgitus: kohalik kogukond on korduvalt tõstatanud RMK esindajate ees ala 
väärtuse nii kohalike elanike kui ka laiema ringkonna puhkuseks ning seente ja 
marjade korjamiseks, aga RMK pole kaalunud ega analüüsinud võimalust, et 
lageraied selliseid kogukonnale olulisi väärtusi ohustavad. 

 6.5.6 MMO peab säilitama olemasolevaid puhverribasid metsaservades ning 
soodustama tormikindlate ja elujõuliste metsaservade (puhveralade) teket ja 
säilimist avamaastike ääres 

 Selgitus: Kuna Pihu mets on ümbritsetud põldudest ja avamaastikest, siis peaks 
RMK vältima kõnealuses metsas lageraieid ja ka liigset harvendamist, 
soodustamaks tormikindlate ja elujõuliste puhveralade teket ja säilimist 
avamaastike ääres. Sellele vaatamata pole RMK arvesse võtnud Pihu metsa 
kaitsemetsa funktsiooni tormi- ja põllumajandussaaste eest ega arvestanud 
sellega lageraiekavade tegemisel. 

 9.1.2 Suured ja keskmised MMO-d: MMO peab läbi viima metsamajandamisüksuse 
hindamise, mis oleks piisav, et tuvastada kõik metsamajandamisüksuse osad, millel 
esinevad kõik järgnevad näitajad: 

 c) HCV3. Metsad, mis on ise või sisaldavad haruldasi, ohustatud ökosüsteeme, 
nagu Natura 2000 alad või metsa vääriselupaigad; 

 Selgitus: kohalik kogukond on kinnitanud, et piirkonnas elutseb kakulisi, 
soovides, et RMK uuriks enne raiete edasist planeerimist, ega Pihu metsas ei 
asu ohustatud ökosüsteeme. RMK pole seda kinnitavaid või ümber lükkavaid, 
kogukonnale usaldusväärseid metsamajandusüksuste hingamisi läbi viinud. 

 e) HCV5. Metsad, mis on olulised kohalike kogukondade põhivajadusteks (nt. 
toimetulek, tervis); 

 Selgitus: kohalik kogukond on RMK-le korduvalt kinnitanud, et kõnealused 
metsad on kohaliku kogukonna põhivajaduste, sealhulgas tervise jms hoidmisel 
olulised. RMK pole seda informatsiooni lageraiete planeerimisel arvesse võtnud.  

 f) HCV6. Metsad, mis on olulised kohalike kogukondade traditsioonilise kultuurilise 
enesemääratluse jaoks (kohalike kogukondadega koostöös identifitseeritud kultuurilise, 
ökoloogilise, majandusliku või usulise tähtsusega alad) 

 Selgitus: vt eelmist. 
 9.1.5 MMO peaks olema avatud ning valmis lävima riigiasutuste ja 

keskkonnaorganisatsioonidega kõrge kaitseväärtusega metsade inventeerimise ja 
kaitse osas. 

 Selgitus: RMK pole valmis tunnistama kohaliku kogukonna seisukohta, et 
lageraiemajandus piirkonna metsadesse ei sobi. Halba ning segast 
kommunikatsiooni esines juba alguses toimunud raadamistööde käigus ning see 
on hiljem vaid jätkunud, nagu illustreerib ka kohaliku külaseltsi üksikute 
liikmetega tagaselja kokku lepitud Pihu metsa lageraiekava. 

 9.2.1 Suured MMO-d: kõrge kaitseväärtusega metsade määratlemisel peab 
konsulteerima kohalike huvirühmade ja keskkonnaorganisatsioonidega. 

 Selgitus: vt eelmist. 
 9.2.3 Konsultatsioonid huvirühmadega peaks viitama sellele, et MMO arvestab 

järjekindlalt kõrge kaitseväärtusega metsadega ning kaitseb neid 



 Selgitus: RMK pole valmis tunnistama kohaliku kogukonna seisukohta, et 
lageraiemajandus piirkonna metsadesse ei sobi, analüüsimata kohaliku kogukonna 
argumente selles osas, miks lageraiemajandus Pihu metsa ei sobi. 
 
 

 

Kokkuvõtteks 

Käesolevale raportile tuginedes väidame, et kohalikega kontakti otsimise ja adekvaatse arutelu 
asemel üritab RMK lageraiekavasid vajadusel valepõhjendusi ja muid survemeetmeid 
kasutades läbi suruda. Kohalike elanike ettepanekutega jäetakse sisulisel tasandil arvestamata 
ja nende argumendid analüüsimata. 

Sellest johtuvalt leiame, et FSC sertifikaati omavale metsamajandamisorganisatsioonile RMK 
tehtud ja kohalike kogukondade kaasamist puudutava parandusnõude (NCR 01/20) soovituseks 
muutmine (OBS 05/20) ei ole õigustatud. Käesoleva raporti poolt kirjeldatud praktikad osutavad 
sellele, et võimaluse korral jätab RMK kohaliku kogukonna argumentidega arvestamata. Ainult 
parandusnõue saab kindlustada, et RMK kaasab Ohtu kogukonda FSC sertifikaadi nõuetele 
vastavalt. Ilma parandusnõudeta ja seniste kaasamispraktikate jätkumisel on üha rohkem ohus 
FSC sertifitseerimisskeemi puhas nimi kogu maailmas. 
 
Raporti esitajad teevad ettepaneku RMK-le tehtud ja kohalike kogukondade kaasamist 
puudutava parandusnõude soovitusest tagasi nõudeks muutmist, et tagada FSC 
sertifikaadi aus ja õiglane toimimine ning hea nimi kogu maailmas. 

 

Lugupidamisega 
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